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   Vážení spoluobčané,  

 prázdniny pomalu ale jistě vbíhají do cílové rovinky a začátek školního roku klepe na dveře. 
K našemu překvapení letošní léto nepatřilo k těm nejteplejším, ba naopak. Deště sužovaly mnohé 
z nás svoji silou, která se mimo jiné podepsala i na místním parkovišti pro oba hrady. Letošní srpen 
je místo plavek spíše na svetr, přesto věříme, že jste si prázdniny užili a vybrali si zasloužený 
odpočinek.  

Zároveň děkujeme všem, kteří včas uhradili poplatky za komunální odpad. Obecní spolupráce 
na této úrovni je nezbytná a těší nás, že funguje poměrně dobře.  

V následujících pár odstavcích Vám zrekapitulujeme, jaké akce se v Točníku přes prázdniny 
udály, a rovnou i nastíníme termíny a průběh těch následujících.  

 
  Děkujeme za Vaši podporu, přízeň a spolupráci! 

 
 
   Váš Obecní úřad Točník  

 
 
Z jednání obecního zastupitelstva 

 V důsledku vytrvalých dešťů bylo opět nutné opravit místní parkoviště. Nyní se již vytrvale 

pracuje na projektové dokumentaci pro vodovod. 

 Jardovi Staudovi ml. děkujeme za jeho obětavou práci pro obec v rámci její údržby. Do 

budoucna ho rádi uvítáme v trvalém pracovním poměru.  

Život v obci 

  V pátek 9. července na parketě proběhl koncert revivalové skupiny AC/DC. Za skvělou 

podívanou i výbornou hudbou stojí uskupení Špejbl’s Helprs, které se do Točníka rádo vrací každý 

rok. Vloni bohužel musela být akce na poslední chvíli odvolána kvůli nepříznivému počasí, letos jsme 

si to ovšem všichni vynahradili. Kapela začala hrát ve 21 hodin, vstupné činilo 300,- Kč.  



 Víkend na to, 16. července, hospůdka U Rytířů na hřišti hostila mini festival Reggae pod 

Točníkem se čtyřmi vystupujícími – Michalem Šepsem, Ryhha (SK), Daddy Kolíbal (Color radio, 

jahmusic.net) a DJ Baron (SK). Kapacitou pojal asi 150 návštěvníků, začínalo se ve 20:00, přičemž 

vstup činil 200,- Kč.  

  V pátek 20. srpna na fotbalovém hřišti odehrají koncert Tři sestry v rámci svého turné 

s názvem „Sex, drógy a rokenról tour 2021“. Vstupné je 490,- Kč a kromě Tří sester uslyšíte i 

předskokany Pirates of the Pubs a Doctor P.P. Areál bude otevřený od 16 hodin, samotný koncert 

začne v 18:30. Vstupenky je možné zakoupit v síti Ticketstream.  

V sobotu 28. srpna se od 9 hodin na místním sportovišti odehraje turnaj v nohejbale. Zároveň 

hned na vedlejším hřišti proběhne i turnaj v plážovém volejbale.  

Pěkná hodinka při svíčkách  

 S radostí zveme všechny točnické občany, aby zavítali v pondělí 30. srpna na Pěknou hodinku 

při svíčkách do lokálu hostince U Krále Václava IV. Pánové mohou přijít už v 9 hodin, ale POZOR! Kdo 

přijde po deváté hodině, platí metr piv. ☺ Dámy budou zajisté ctít tradice a dorazí až po poledni. 

Těšíme se na Vás! K tanci a poslechu zahraje naše oblíbená Sedlčanská muzika.  

A co nového na hradě?  

 Hrad Točník nyní vítá následující akce: 

o 21. srpna → Netopýří večírek – od 19:00 – povídání o netopýrech 

o 28. srpna → Poutní mše – kaple sv. Bartoloměje  

o 29.—30. srpna → Baby Utopia Fest – multižánrový festival  

▪ neděle – odpoledne 

▪ pondělí – celý den  

 Momentálně je ve druhém patře královského paláce k vidění i výstava obrazů Jiřího Vydry ze 

Svaté. Na všechny uvedené akce Vás srdečně zveme.  

  

 

 

 

 

 

 

    

e-mail: Tocnik.Obec@seznam.cz, úřední hodiny: PO 20.00—22.00, www.tocnik-obec.com, www.hrad-tocnik.cz 


